Nieuwbrief 1, week 3, 2022
Beste leden en belangstellenden van de
Protestantse Gemeente Terpoarte.
Van de Voorzitter
Normaal was er deze week een nieuwe Trjilling verschenen, maar omdat we dicht op de actualiteit willen
zitten m.b.t tot de mogelijkheden die het kabinet ons biedt, kiezen we ervoor om u voorlopig weer op de
hoogte te houden via een nieuwsbrief. We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben om de diensten te
streamen vanuit de St. Jan. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet die er gepleegd is om de vieringen de
afgelopen periode en met name de rond de Kerst tot een mooi geheel te maken met zang en muziek en
beeld. Ik wil wijzen op een oproep voor vrijwilligers van het project “Huiskamer” op de website van
Terpoarte en in de Klaver Trije van februari. Ik hoop dat na de persconferentie van 25 januari we vanaf
februari elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten en dat de dingen die voorbereid zijn in het winterprogramma
weer opgestart kunnen worden.
Hierover berichten we u in een volgende nieuwsbrief die rond 1 februari zal verschijnen. Thom Miedema
Kerkdiensten en activiteiten de komende weken.
Voorlopig helaas nog geen fysieke diensten, alle diensten in januari worden vanuit de St. Jan gestreamd.
Zodra het weer kan hebben we weer dienst in Boksum, maar daar kunnen we jammer genoeg niet
streamen. Wat de activiteiten betreft; de ‘Boekintroducties’ op 18 januari gaat niet door. We hopen dit op
een later tijdstip alsnog aan te bieden. U zult begrijpen dat ook de ‘Ontmoetingsochtend voor senioren’
gepland op woensdagmorgen 19 januari niet door kan gaan. Voor actuele informatie kunt u het beste altijd
even de website raadplegen.
23-01-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
Kleur snein; grien

09:30 oere: Sint Jan, Deinum (FR)
Kollektes: PKN-Missionair wurk en eigen tsjerkewurk.

30-01-22, foargonger ds. J. Stegeman.
Kleur snein; grien

11.15 oere: Sint Jan, Deinum (NL)
Kollektes: PKN-Jong Protestant en eigen tsjerkewurk.
Bij de útdoar: restauratiefonds.

06-02-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
Kleur snein; grien

09.30 oere: Sint Jan, Deinum (NL)
Kollektes: Kerk in Actie, Werelddiaconaat en eigen tsjerkewurk.
Ynsammeljen Itensbankprodukten

13-02-22, foargonger ds. J.W. van Dijken. 09:30 oere: Sint Margryt, Boksum (NL)
Kleur snein; grien
Kollektes: Kerk in Actie, Noodhulp Nepal en eigen tsjerkewurk.
Lief en Leed.
In de afgelopen periode moesten een paar mensen uit ons midden enige tijd in het ziekenhuis verblijven.
Niet zo lang na zijn 90e verjaardag werd dhr. Henk Koningsveld opgenomen. Het leek even heel kritiek, maar
tegen alle verwachting in krabbelde hij weer wat bij de wal op. Wel weer een jasje uitgedaan, maar toch.
Dhr. Ytzen Renema werd met darmklachten opgenomen. Hij mocht alweer vrij snel naar huis, maar moet
binnenkort nog wel een ingreep ondergaan. Wij wensen hem daarbij veel sterkte. Ook dhr. Eddy Ferwerda
raakte in het ziekenhuis, dat van Wolvega, vanwege zijn corona-besmetting. Op zijn leeftijd natuurlijk wel
zorgelijk, maar ook hij lijkt er doorheen te zijn gekomen, hij is weer thuis. In eerste instantie leek dat wel
goed te gaan maar inmiddels krijgt hij weer zuurstof toegediend, dus het blijft zorgelijk.
We wensen hem en allen die met ziekte, onderzoeken, tegenslag of verdriet te doen hebben, heel veel
sterkte. Het zijn en blijven nog steeds rare tijden, met zorgen voor heel veel mensen.
Laten we elkaar vasthouden en dragen, hopend en biddend.
Ds. Harrie Strubbe

Personalia: Verjaardagen:
Mevr. T.M. Kalt-van Tuinen wordt 26 januari as. 85 jaar. Op 29 januari as. wordt mevr. F. Bouma- v/d Laan 80
jaar. Mevr. J. Kuiphof-Weijer wordt 4 februari as. 87 jaar. Alle drie de jarigen zijn woonachtig te in Deinum.
We wensen u allen een bijzondere dag, hopelijk in goede gezondheid en Gods nabijheid voor het komend
jaar.
Bedankje en een Nieuwjaarsgroet.
Met dit bericht wil ik jullie bedanken voor de prachtige kaars die ik mocht ontvangen van de kerkelijke
gemeente. Ik kreeg hem omdat Hidde niet meer bij ons is. Hij woont al jaren niet meer in Deinum en toch
zijn jullie hem niet vergeten. Hidde is in september, tijdens de vakantie, plotseling overleden aan de
gevolgen van een hartaanval. Vanuit de gemeenschap heb ik vele kaarten van medeleven ontvangen en de
mooie kaars. Dit is ons tot troost geweest.
Nogmaals bedankt namens:
Lillian Romeyn en Sem,
Johannes (in herinnering) en Tjipkje Talsma-Hietkamp;
Thijs en Jennie
Sicco en Tineke
Attje
Tjitse, Brigitte en Tara
Anne Dirk, Dionne, Hessel, Joanne en Herman
Ook deze kerstdagen zijn jullie mij niet vergeten. Helaas is het voor mij niet mogelijk jullie een zelfgemaakte
kerstkaart te sturen. Vanuit de Hofwijck wens ik jullie allemaal een gezegend nieuwjaar!
Groeten van, Tjipkje Talsma-Hietkamp
Actie Kerkbalans 2021
Fan 15 oant 29 jannewaris is der wer Actie Kerkbalans. It tema fan dit jier is: ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’.
De kommende wiken krije jim wer de slúf foar it ynfullen fan de ‘Actie Kerkbalans’ yn de bus.
Wy hoopje wer op in goede opbringst sadat ús gemeente ek yn 2022 wer finansjeel sûn bliuwt.
Moai dat safolle minsken ús helpe mei it rúnbringen en wer opheljen fan de sluven.
Kommisje Jildwinning, Tseard de Boer
Goede voornemens voor 2021; past Present daarin?
Aan het begin van een jaar hebben we vaak goede voornemens.
Meer bewegen en afvallen zijn toppers. Soms hoor je ook: meer
aandacht voor de omgeving, voor medemensen.
Present, een vorm van “Kerk zijn op maandag”.
Beste mensen, als stichting Present hebben wij weer een nieuw jaar voor de boeg. Het is elke keer weer
onzeker wat dit gaat brengen, vooral door de corona. In het afgelopen jaar is de uitvoering hoofdzakelijk
door onze vaste ploeg vrijwilligers gedaan binnen de corona richtlijnen. Hopelijk kunnen wij in de loop van
dit jaar weer meer vrijwilligers inzetten. Wat wij zeker weten is dat het aantal hulpvragen zullen toenemen
en daardoor hebben wij meer éénmalige vrijwilligers (tijd 1/2 tot hele dag) en geld nodig.
Doet u mee? Dat kan door u op te geven als vrijwilliger of groep mensen voor het uitvoeren van een klus.
Zeer welkom is ook een éénmalige gift. Beter nog: u kunt donateur worden voor bijv. € 25,- per jaar.
Bankrekening NL03 RABO 0149 9235 89 t.n.v. Stichting Present Leeuwarden.
www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

